ALGEMENE VOORWAARDEN GAAV CONTENT

1. Deﬁni5es
Wij, we, ons:

GAAV Content, kantoorhoudende te (5617 BD) Eindhoven
aan het adres Torenallee 30 08 en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 62674919.

Jij, jou, je:

Dat ben jij of het bedrijf dat je vertegenwoordigt! De parBj
– een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een
overeenkomst sluit met ons, aan wie wij een oﬀerte
uitbrengen of die enige andere rechtsbetrekking heeC met
ons.

Overeenkomst
:

Dat wat wij mondeling of schriCelijk met elkaar
overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze
overeenkomst voorafgaat.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle oﬀertes die wij de
deur uit doen en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen.
1.2.De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere
voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op onze
overeenkomst.
1.3.Afwijkingen of aanvullingen op deze/onze algemene voorwaarden kunnen
natuurlijk alBjd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriCelijk
akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de overeenkomst
waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.4.Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit
geheel of gedeeltelijk nieBg zijn of vernieBgd worden, dan blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen
dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de
strekking van de ongeldige of vernieBgde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5.Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene
voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze
algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht
zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.
2. Oﬀertes
2.1.Al onze oﬀertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de oﬀerte vragen om vóór
een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet.
De voorwaarden van de oﬀerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd.
Aan de oﬀerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden
producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de oﬀerte te
vervallen.
2.2.Wij kunnen niet aan een uitgebrachte oﬀerte worden gehouden als de
oﬀerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort
te zijn.
2.3.Onze aanbiedingen of oﬀertes gelden niet automaBsch voor toekomsBge
opdrachten of abonnementen.
2.4.Als wij in de oﬀerte een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen
wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen
een overeenkomsBg gedeelte van de samengestelde prijs.
2.5.Alle geoﬀreerde bedragen zijn exclusief BTW.
2.6.Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situaBe die niet
aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is
sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan
van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou
uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.
3. Overeenkomst
3.1.Een overeenkomst komt alleen tot stand als (I) jij een oﬀerte of aanbod van
ons ongewijzigd accepteert, of; (II) wij een overeenkomst schriCelijk
bevesBgen, of (III) wij al geheel of gedeeltelijk aan de overeenkomst uitvoering
hebben gegeven.
3.2.Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de overeenkomst die door (of
namens) ons ná het aangaan van de overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen
bindend als deze schriCelijk door ons zijn bevesBgd, of als we al begonnen zijn
aan de uitvoering ervan.
3.3.Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te
staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken

kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat
we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt ons verlangen om
dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren.
4. Abonnementen en levering van foto’s
4.1.De overeenkomst die we met jou sluiten zal meestal bestaan uit een
abonnement. Hieronder geven we meer informaBe over de abonnementen,
zoals bijvoorbeeld de loopBjd.
4.2.Weet je nog niet helemaal zeker of jij en wij goed bij elkaar passen? Het is
mogelijk om een proef shoot te boeken. Als je daarna besluit een abonnement
te nemen dan brengen wij niks in rekening voor deze shoot. Vind je dat het
toch niet helemaal past? Dan brengen wij alleen de kosten voor deze shoot in
rekening.
4.3.Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na
aﬂoop van deze periode eindigt het abonnement van rechtswege, tenzij jij hebt
aangegeven te willen verlengen.
4.4.Het is mogelijk om Bjdens de loopBjd van een abonnement naar een
uitgebreider pakket over te stappen. Wij brengen dan wel de kosten voor het
duurdere pakket in rekening voor de Bjd dat het abonnement doorloopt.
4.5.We spreken van tevoren samen af wanneer de shoot plaats vindt. Als dit
voor jou later toch niet blijkt uit te komen, laat dit dan in ieder geval 48 uur
vóór het begin van de shoot weten. Als jij later afzegt, komt die shoot namelijk
te vervallen.
4.6.Als jij geen gebruikt maakt van een shoot in een maand waarin jij op basis
van jouw abonnement recht hebt, kan in overleg deze shoot verzet worden.
Laat jij niks van je horen? Dan vervalt het recht op die shoot.
4.7.Na de shoot geven wij jou de mogelijkheid om foto’s te selecteren uit het
ruwe materiaal. Hoeveel foto’s er bewerkt en opgeleverd worden is a`ankelijk
van welk pakket jij hebt gekozen.
4.8.De door jou geselecteerde foto’s, zullen wij bewerken in de door jouw
gewenste sBjl. Als er na deze eerste bewerking nog wijzingen aangebracht
moeten worden, brengen wij hiervoor kosten in rekening.
4.9.Wij leveren de foto’s digitaal op in een relaBef lage resoluBe die uiteraard
wel geschikt is voor social media. Als jij de foto’s in een hogere resoluBe wilt
ontvangen, kunnen wij hierover aanvullende afspraken maken.
4.10.Hoe jij de foto’s mag gebruiken kan je terugvinden in arBkel 12. Kort gezegd
komt het erop neer dat je de foto’s alleen mag gebruiken voor jouw social
media en deze niet mag printen of voor andere doeleinden mag gebruiken. Als
jij dit toch wilt, kunnen we hierover (vooraf) schriCelijk afspraken maken.
4.11.Na oplevering bewaren wij de foto’s nog minimaal 1 jaar voor jou. Op jouw
verzoek kunnen wij deze nasturen, wel kunnen wij hiervoor kosten in rekening
brengen.
5. Wat we van jou verwachten
5.1.Jij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan wij hebben
aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en Bjdig uitvoeren van
de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden,
Bjdig aan ons beschikbaar worden gesteld.
5.2.Ook eventuele wensen met betrekking tot visagie, modellen en/of de sBjl
van de bewerking kan je aan ons doorgeven.
5.3.Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens
compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden
zijn verkregen.
5.4.Jij zorgt voor alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheﬃngen die
nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld
dat er op een bepaalde plaats foto’s mogen worden gemaakt en dat
werknemers er geen bezwaar tegen hebben dat er foto’s worden gemaakt en
dat deze worden gedeeld op social media.
5.5.Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich
laten wachten dan gewenst, of jij nog niet aan alle verplichBngen uit dit arBkel
hebt voldaan. In dat geval mogen wij de uitvoering van de overeenkomst
uitstellen totdat we over alle benodigde informaBe beschikken. Eventuele
kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculaBe aan jou
doorberekend.
6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1.Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de
overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch
mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat
moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichBng betreC een
inspanningsverplichBng. Wij bieden dus geen garanBe voor enig resultaat of
verwachBngen.

6.2.Het is ons streven om de opgegeven termijnen voor oplevering van bepaalde
werkzaamheden alBjd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicaBef
en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen
wij graag een schriCelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag
deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren.
6.3.Wij bepalen de wijze waarop en door wie de overeenkomst wordt
uitgevoerd. Heb jij speciale wensen? Dan proberen we hiermee rekening te
houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij
de uitvoering van de overeenkomst vervangen.
6.4.Ook wij kunnen niet alles alleen, daarom mogen wij ook werkzaamheden
laten uitvoeren door derden. Als wij op jouw verzoek een begroBng voor
kosten van deze derden opstellen, dan is deze alBjd indicaBef. Mocht jij zelf
besluiten om een door ons geadviseerde derde in te schakelen, dan zijn wij
daarin geen parBj. Je moet dan zelf met die derde nieuwe afspraken maken.
6.5.Als jij en wij samen na het sluiten van de overeenkomst erachter komen dat
het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in
overleg met jou de overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van of de
aanvulling op de overeenkomst ﬁnanciële en/of kwalitaBeve consequenBes
heeC of van invloed is op het BjdsBp van oplevering, dan zullen wij jou hierover
inlichten.
7. Als wij de overeenkomst willen uitstellen of beëindigen
7.1.Deze overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of
ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen
we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer:
−
jij de verplichBngen uit de overeenkomst niet, niet helemaal, of niet
op Bjd nakomt;
−
wij bang zijn dat jij de verplichBngen niet zal nakomen door
omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de
overeenkomst;
−
door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan
worden om de overeenkomst na te komen;
−
jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichBngen uit de
overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig
bewijs krijgen.
In alle hiervoor omschreven situaBes ben jij wél tot betaling van
schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor
eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.
7.2.Wij mogen een overeenkomst, of een wijziging daarin, alBjd weigeren of
beëindigen als de overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de
overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen
aan onze goede naam of reputaBe.
7.3.Als onze overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen
meteen opeisen.
7.4.Het kan alBjd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld
een liquidaBe, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor
je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dit geval mogen wij de
overeenkomst direct stopzenen of annuleren. Zonder een schadevergoeding of
schadeloosstelling te hoeven betalen.
8. Overmacht
8.1.In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst
uitstellen. Dit kun je terugvinden in arBkel 6:75 BW.
8.2.Naast de informaBe uit bovenstaand arBkel verstaan we onder overmacht:
alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed
kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichBngen na
te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of
dat van derden, als wij bepaalde producten of diensten te laat geleverd krijgen
of een algemene elektronische of internetstoring.
8.3.Ook als wij zelf niet kunnen door bijvoorbeeld ziekte of een andere situaBe
kan dit overmacht zijn. In deze gevallen proberen wij een vervanger te regelen.
Lukt dit nou niet? Dan maken we zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor
een shoot.
8.4.Wij mogen onze verplichBngen uitstellen Bjdens de periode van overmacht.
Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de
overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.
8.5.Als wij al een deel van onze verplichBngen zijn nagekomen wanneer de
overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent
dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.
9. Vergoedingen en betaling
9.1.Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.2.Als hoofdregel geldt dat de vergoeding bij ons binnen moet zijn voor de
ingangsdatum van de overeenkomst. Onze werkzaamheden zullen pas starten
na ontvangst van deze betaling.
9.3.In onderling overleg is het mogelijk om per kwartaal ter betalen, ook in dit
geval willen wij de eerste betaling ontvangen hebben voordat wij starten met
onze werkzaamheden. Als hier sprake van is dan bevesBgen wij dit schriCelijk.

9.4.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder van jullie hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van ons honorarium, ongeacht de tenaamstelling
van de factuur.
9.5.De reis- en parkeerkosten van ons en eventuele andere zoals modellen of
visagisten zijn niet inbegrepen in de prijs van het abonnement. Deze worden
net zoals andere bijkomende kosten (bijvoorbeeld toeslagen of meerwerk) op
basis van nacalculaBe in rekening worden gebracht.
9.6.Als je niet of niet op Bjd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt
genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wenelijke rente te
betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de
vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling.
9.7.Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in
mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in
mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds
gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.
9.8.Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw
betalingsverplichBng niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.
10. Aansprakelijkheid
10.1.Onze aansprakelijkheid is alBjd beperkt tot wat er in deze algemene
voorwaarden is geregeld.
10.2.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die
ontstaat:
−
Als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeC;
−
de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
−
andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van
de overeenkomst en zich niet houden aan algemeen geldende
(veiligheids-)voorschriCen;
−
omstandigheden die buiten onze macht liggen.
10.3.Wij bieden geen garanBe met betrekking tot de resultaten van de door ons
verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele
aansprakelijkheid.
10.4.Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het
bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de
verzekering plaatsvindt, tot maximaal de vergoeding die wij naar rato per shoot
vragen inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeC.
10.5.Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe
schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en
omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke
kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestaBe op te lossen, voor zover
deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die
gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel
kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot
beperking van de directe schade.
10.6.Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van
bedrijfsstagnaBe.
10.7.De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij
de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.
11. Vrijwaring
11.1.Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor
eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de
uitvoering van onze werkzaamheden.
11.2.Als jij onze resultaten gebruikt of toepast, dan vrijwaar jij ons voor elke
aansprakelijkheid die door jou of door een derden wordt geclaimd.
12. Intellectuele eigendom
12.1.Alle intellectuele eigendomsrechten die Bjdens een overeenkomst ontstaan
of voor vesBging vatbaar worden, komen toe aan ons. Wij hebben daarom de
rechten op de door ons gemaakte foto’s, video’s, plannen, documenten en/of
hierop betrekking hebben informaBe en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht
12.2.Wanneer alle verplichBngen door jou zijn voldaan, dan mag jij het door ons
opgeleverde resultaat gebruiken om deze online op jouw social media te
plaatsen. Dit betreC een gebruikslicenBe, eventueel mag je ook nog wijzigingen
aanbrengen aan de foto’s. Het recht op gebruik is niet exclusief en mag je niet
aan andere overdragen, tenzij we hier natuurlijk andere afspraken over hebben
gemaakt.
12.3.Foto’s die wij wel hebben gemaakt maar uiteindelijk niet hebben
opgeleverd, omdat jij voor andere foto’s hebt gekozen, mogen niet door jou
worden gebruikt.
12.4.Als jij toch foto’s wilt printen of voor andere doeleinden wilt gebruiken, dan
is dit tegen meerprijs mogelijk. Geef dit alBjd wel van tevoren aan.
12.5.De foto’s blijven alBjd in onze eigendom, tenzij wij uitdrukkelijk schriCelijk
iets anders overeenkomen.
12.6.Wij mogen foto’s, of gedeelten daarvan, welke ontstaan in de uitvoering
van de overeenkomst, gebruiken voor onze (online) porrolio en op onze social
media. Verder zullen wij foto’s nooit doorverkopen aan andere parBjen en gaan
we voorzichBg met foto’s om als vertrouwelijke informaBe op foto’s staat.

12.7.Jij mag niet enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de
opgeleverde materialen wijzigen of verwijderen.
12.8.Als jij je niet houdt aan de afspraken in dit arBkel, dan lijden wij daardoor
schade. Wij zien ons dan helaas genoodzaakt om een schadevergoeding
hiervoor te vorderen, in de vorm van een boete ter hoogte van € 500 per
overtreding per foto. Wij gaan er echter vanuit dat het niet zover hoeC te
komen en dat jij als je foto’s anders wilt gebruiken, dit vooraf met ons afstemt.
Als wij vinden dat jij het te bont hebt gemaakt, kunnen wij in plaats van de
boete ook een volledige schadevergoeding vragen.
13. Klachten
13.1. Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de
overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan
ontvangen we deze graag binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst.
Als je Bjdens een shoot een verbeterpunt ziet, kan je dit natuurlijk ook meteen
doorgeven.
13.2.Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden
ontleend.
13.3.Voor de toepassing van dit arBkel moet iedere deellevering als afzonderlijke
levering worden beschouwd.
13.4.Jij zal ons in de gelegenheid stellen om een klacht te onderzoeken.
13.5.Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en
betalingsverplichBng.
13.6.Bij niet-Bjdige melding van de klacht, als bedoeld in 13.1, komt aan jou
geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
13.7.De verjaringstermijn van al jouw vorderingen en verweren die jij mogelijk
tegen ons en bij de overeenkomst betrokken derden hebt en die niet onder de
klachtplicht vallen, is één jaar.
14. Privacy
14.1.Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
en houden hiermee rekening bij het verwerken van (persoons)gegevens. Er
worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is
voor een goede uitvoering van de overeenkomst; of (ii) wij een wenelijke plicht
hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete
toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) als een van de andere
rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.
14.2.In de uitvoering van de overeenkomst verstrekken wij foto’s aan jou, dit zijn
persoonsgegevens. Ook jij kan aan ons persoonsgegevens verstrekken. Jij
verwerkt zelfstandig de persoonsgegevens die door ons aan jou worden
gegeven. Voor deze verwerkingen bestaat geen verplichBng om een
verwerkersovereenkomst te sluiten. Zowel jij als wij kunnen namelijk gezien
worden als verwerkingsverantwoordelijke.
14.3.In het kader van de AVG is het wel verstandig dat jij en wij op een
transparante wijze de verantwoordelijkheid vaststellen om (aantoonbaar) te
voldoen aan de verplichBngen die de AVG oplegt. In dit kader hechten wij grote
waarde aan het maken van afspraken met jou.
14.4. Voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: foto’s) geldt het
navolgende:
− Wij verstrekken aan jou foto’s in de uitvoering van de overeenkomst;
− Jij stelt voor de verdere verwerking van de foto’s zelf het doel en de
middelen vast en bent verantwoordelijk voor de naleving van de AVG voor
dit gedeelte;
− Jij en wij zullen bij het verwerken van foto’s de AVG in acht nemen en
voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
14.5.Het volgende is van belang ten aanzien van de beveiliging van het
Beeldmateriaal, eventuele datalekken en de rechten van mensen die bij jou op
bezoek waren:
− Jij en wij zullen beiden passende technische en organisatorische
maatregelen nemen om foto’s te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmaBge verwerking. Bij het nemen van deze maatregelen zal
rekening gehouden worden met de stand der techniek, de kosten van de
tenuitvoerlegging en de aard van de gegevens die verwerkt worden;
− Jij en wij informeren elkaar schriCelijk binnen 24 uur na ontdekking van een
inbreuk of datalek als deze betrekking heeC op de overeenkomst;
− Als er sprake is van een datalek zal de parBj waar het datalek plaatsvindt of
heeC plaatsgevonden hiervan melding maken bij de toezichthouder en/of
de betrokkenen, als er hiervoor een wenelijke verplichBng geldt;
− Jij zal aan werknemers en andere personen die op foto’s staan, informeren
waar zij terecht kunnen voor het uitoefenen van hun rechten. In beginsel
ben jij dit;
− Ook informeer jij werknemers en andere personen die op foto’s staan hoe
wij en jij foto’s kunnen gebruiken;
− Als wij of jij een verzoek van een betrokkenen ontvangt met betrekking tot
de uitoefening van zijn/haar privacyrecht(en) dan zal jij ons, of wij jou, zo
spoedig mogelijk informeren over dit verzoek, zodat niet in strijd wordt
gehandeld met deze rechten;
− Waar mogelijk zullen jij en wij elkaar bijstand verlenen als een van ons een
verzoek ontvangt over zijn/haar privacyrechten

14.6.De aansprakelijkheid van ons is te allen Bjde beperkt zoals bepaald in deze
voorwaarden. Daarbij geldt ten aanzien van de verplichBngen op grond van de
AVG ook het volgende:
− Jij en wij zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het deel van de verwerking dat
ieder zelf uitvoert. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden welke
komen uit het delen en/of de openbaarmaking van de foto’s door jou;
− Jij en wij zijn zelf aansprakelijk voor de schade die door de verwerking is
veroorzaakt als jij of wij zelf verplichBngen uit de AVG niet heeC/hebben
nageleefd of als jij of wij toerekenbaar tekortgeschoten is/zijn in de
nakoming van de hierboven genoemde afspraken.
14.7.Na beëindiging van de overeenkomst zullen de lopende verplichBngen,
zoals het melden van datalekken en de plicht tot geheimhouding, blijven
bestaan.
15. Bij problemen…
15.1.Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2.De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis
te nemen.
15.3.Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf
alles aan gedaan om er samen uit te komen.

